
I

MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM Ni 19.

S T A T E N S

K O N S T S A M L IN G A R S

T I L L V Ä X T  O CH  F Ö R V A L T N I N G

1 8 9 8 .

U N D ER D Å N IG  B E R Ä T T E L S E  

A F G IF V E N  

A F

N A T I O N A L  M U S E I  I N T E N D E N T .

S T O C K H O L M
IV A R  H ^EG G STRÖ M S B O K T R Y C K E R I 

1896.



‘



MEDDELANDEN FRÅN NATIONALMUSEUM NS 19.

S T A T E N S

K O N S T S A M L IN G A R S

T I L L V Ä X T  O CH  F Ö R V A L T N I N G

1 8 9 5 .

U N D E R D Å N IG  B E R Ä T T E L S E  

A F G IF V E N

A F

N A T I O N A L M U S E I  I N T E N D E N T .

S T O C K H O L M
IV A R  IL E G G S T R Ö M S  B O K T R Y C K E R I 

1896.





Å r sb e rä tte lse  för 1895,

Den tillväxt Statens konstsamlingar under året erhållit har varit 
högst betydlig. Nationalmuseum har fått såsom gåfva enligt testa
mente emottaga den stora samling af miniatyrmålningar, dosor och 
ur, som tillhört v. häradshöfding Carl Dahlgren (f. 10 Juli 1818, f  
23 Dec. 1894). Antalet hithörande föremål kan ännu ej till siffran 
angifvas, då inventeringen ej hunnit afslutas, men uppgår till omkring 
5,800, hvaraf dock icke alla ansetts böra införlifvas med statssam- 
lingarna. Museinämnden har med anledning af denna dyrbara gåfva 
låtit inhugga C. Dahlgrens namn å den minnestafla öfver donatorer, 
som finnes uppsatt i Museets trapphus. Förtecknandet och bearbet
ningen af dessa samlingar ha upptagit en stor del af tjenstemännens 
tid. Äfven efter makarna grosshandlaren Robert Constantin Berg
gren (f. 11 Aug. 1819, f  27 Jan. 1893) och hans hustru Maria 
Eleonora, f. Wickberg (10 Okt. 1813, f  1 Febr. 1895) har National
museum enligt testamente mottagit ett större antal konst- och konst- 
slöjdföremål. I rundt tal utgör tillväxten närmare 7,000 nr, hvaraf 
genom köp 423 nr för ett sammanlagdt belopp af omkring 24,000 
kronor, de öfriga såsom gåfva.

Frågan om Museibyggnadens prydande med målningar och bild
verk har framskridit så, att aftal blifvit slutadt med artisten Carl 
"Larsson om utförande enligt förut faststäld plan af väggmålningar å 
södra väggfältet i nedre trapphuset, samt med herrar bildhuggaren 
T. Lundberg och Chr. Eriksson om utförandet af hvar sin brons
grupp för nischerna i Nationalmuseibyggnadens portik.

För de särskilda afdelningarnas tillväxt och bearbetning följer 
redogörelse här nedan.
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Skulptursam lingen (Göthe) har ökats med n  nr, hvaraf 4 
genom inköp för 2,845 kronor, 7 såsom gåfvor. A f dessa ha med 
hufvudsamlingen införlifvats 7 nr samt med gipsafgjutningssamlingen 
4 nr.

A. Köp.

Juni 7. Eriksson, Christian, svensk, f. 1858:
Ung bretagneska, bronsbyst, sign. Chr. Eriksson i8 ç j . N. 

M. nr 871. Statsinköp.
» Lundberg, J. T., svensk, f. 1852:

Porträttbyst af erkebiskop A. N. Sundberg, marmor, sign. 
T. L . (i monogram) i8 ç s • N. M. nr 872. Bestäld af nämnden 
(jfr årsb. 1894) för J. S. Gieseckes donations medel.

Nov. 1. Florentinsk skulptör (Benintendi?) i 1400-talets slut, afgjut- 
ning. Porträttbyst af en ung flicka, i färgadt vax öfver gips
stomme, originalet det så kallade »tête de Lille» i Lilles museum 
i Frankrike. N. M. gips nr 484.

» Nederländsk artist i Sverige (Willem Boy?) omkr. 1559—-1560. 
Porträtt i hel figur af Gustaf I i relief. Gipsafgjutning efter 
original i målad och förgyld ek på Gripsholm (nr 418). N. M. 
gips nr 485.

B . Gåfvor.

April 5. A f bibliotekarien F. H. Segersteen:
Okänd svensk artist. Porträttmedaljong af skalden E. J. 

Stagnelius, skuren i ek. Sign. L  G M  18. N. M. nr 867.
» A f fraud, grosshandlaren R. C. Berggren och fru M. E. Berg

gren, hans aflidna maka, enligt testamente 22 okt. 1890.
Lundberg, Giacomo, svensk, f. enligt uppgift 1792, f  1893. 

Flicka bärande vindrufvor, marmorstod, sign. Giac°= Lundberg. 
Inv°= ed' E s egni 1857. N. M. nr 868.

» Byström, J. N., svensk, f. 1783, f  1848. — Tillskrifna. Amor 
och Psyke, liten marmorgrupp; fritt efter antiken (jfr gruppen 
på Capitolium). N. M. nr 869.

» Mercurius bortförande Psyke, liten marmorgrupp; fritt efter 
Rafael (jfr freskerna i Villa Farnesina). N. M. nr 870. Motstycke 
till föregående.
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Sept. 13. A f professor G. Saloman:
Ett stycke af Partenonfrisen, grupp af gudar, marmororigi

nalet i British Museum i London. N. M. gips nr 482.
» A f fröken H. Lefrén enligt testamente:

Byström, J. N., svensk, f. 1783, f  1848:
Harmonien, grupp i gips, sign. N. B . Stockholm 18 2 1 20ju. 

N. M. nr 873.
Okt. 11 . A f framl. generalkonsuln C. Benedicks och hans aflidna 

maka fru Emma Benedicks enligt testamente:
Guarnerio, P., italiensk, f  1881:

Bedjande gosse, marmorstatyett, sign. Guarnerio fece Milano. 
N. M. nr 874.

Nov. 1. A f kanslirådet N. F. Sander:
Gipsafgjutning af det med runristningar försedda s. k. Pi- 

rseuslejonet af okänd forngrekisk mästare. Originalet i marmor 
uppstäldt framför arsenalen i Venedig. N. M. gips nr 483.

Bokförläggaren Albert Bonnier har meddelat, att han gått i 
författning om att af skulptören Christian Eriksson få i marmor ut
förd den af aflidne skulptören Per Hasselberg modellerade porträtt
bysten i gips af Viktor Rydberg, samt att han önskade, så snart 
marmorarbetet vore fullbordadt, skänka det till Statens konstsam
lingar i Nationalmuseum.

Fyra små skisser i vax af J. Ph. Bouchardon (enleveringsgrup- 
perna nr 441—444 i N. M. skulpturkatalog) ha ur museets samlingar 
utlånats till ståthållareembetet på Stockholms slott för att tjena till 
ledning vid utförandet af motsvarande grupper i stort format för 
nischerna på det kungliga slottets sydfasad.

Herrar T. Lundberg och Chr. Eriksson ha inkommit med de 
äskade skisserna (jfr årsb. 1894) till allegoriska grupper för museets 
begge portalnischer. Sedail dessa skisser af nämnden godkänts, ha 
kontrakt uppgjorts med de begge skulptörerna om gruppernas ut
förande i brons.

Hvad skulptursamlingens anordning beträffar, förefinnas miss
förhållanden, som torde så vidt möjligt i en snar framtid rättas.

Den starka tillökning, som särskildt gipsafgjutningssamlingen 
fått under årets lopp, har, i förening med denna samlings fördelning 
på två håll i museibyggnaden, i anordningen vållat oegentligheter,
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som för hvarje år springa skarpare i ögonen. Ä  ena sidan har 
hufvudsamlingen af antika arbeten i öfre vestibulen ökats med så 
många smärre nummer, att deras anordning i detta, ur dekorativ 
synpunkt anspråksfullaste rum i museet blifvit allt annat än de
korativt tilltalande. A  den andra har i den första våningens s. k. 
tornsal och närgränsande rum måst sammanföras en så brokig sam
ling af arbeten representerande så vidt skilda tider och skolor (äfven 
antika), att hvarken en historiskt instruktiv eller en dekorativt verksam 
uppställning varit möjlig. Ett förslag till dessa olägenheters afhjel- 
pande har af mig blifvit framlagdt för nämnden, för att sedermera 
till Kgl. Maj:t insändas.

Fornsakssam lingen (Göthe) har ökats med io nr, hvaraf 7 
genom inköp för 360 kronor 90 öre, 3 såsom gåfvor.

A. Köp .
Sept. 13. Sju forngrekiska lerkärl samt en d:o figurin, hemförda 

från Grekland af professor S. Wide. N. M. nr 1649—1655.

B . Gåfvor.
Sept. 13. A f professor S. Wide:

Tre forngrekiska lerkärl, sammanhörande med ofvannämnda 
samling. N. M. nr 1656—1658.

Under årets lopp ha de två mindre rum i mellanvåningen, som 
ligga mot södra gården emellan de två egyptiska rummen å ena 
sidan och kupolsalen å den andra, anordnats och efter en tids af- 
stängning åter öppnats för allmänheten. I det vestra af dessa rum, 
hvars hittills emot egyptiska afdelningen afstängda dörr åter öppnats, 
ha insatts de två mumiekistor, som 1894 förärades af H. M. Konungen, 
jemte andra och smärre egyptiska föremål. Den egyptiska afdelnin
gen omfattar således numera tre rum. I det östra rummet åter har 
ordnats en del af den antika fornsakssamlingen, föremål af glas, 
terracotta m. m. samt pä väggarna de till samma historiska period 
hörande numren af museets ornamentala gipsafgjutningssamling. Dock 
torde anordningen i dessa nyöppnade rum likasom i de angränsande 
egyptiska ännu icke få anses för definitiv.

Tafvelsam lingen (Göthe). Tillväxten utgör 4,34o(?) nr, deraf 
9 nr såsom köp för 16,050 kr. samt 4,331 (?) såsom gåfva. Häraf har
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med hufvudsamlingen af oljemålningar i Nationalmuseum införlifvats 
15 nr, med miniatyr-, aqvarell- och pastellsamlingen 4,017 (?). De öfriga 
förvaras tills vidare i förrådet.

A. Köp.

Febr. 8. Féron, W., svensk, f. 1858, f  1894:
I trädgården, oljemålning, sign. W illiam  Feron. N. M. nr 

1476.
Juni 7. Björck, G. O., svensk, f. 1860:

Porträtt af Prins Eugen, oljemålning, sign. Oscar Björck. 
Statsinköp. N. M. nr 1482.

» Kreuger, N., svensk, f. 1858:
Vår i Halland, pennteckning och oljemålning, sign. N. 

K reuger 1894. Statsinköp. N. M. nr 1483.
» Nordström, K. P\, svensk, f. 1855:

Skymning, motiv från Varberg, oljemålning, sign. Nordström  
1894. Statsinköp. N. M. nr 1484.

» Norstedt, Anna, f. Munthe, svensk, f. 1854:
Stilleben, oljemålning, sign. Anna Munthe Norstedt Ja n . 

189g. Statsinköp. N. M. nr 1485.
» Snyders, F., flamsk, f. 1579, f  1657:

Räfven på gästabud hos hägern, oljemålning. N. M. nr 1486. 
» Ter Brugghen, H., holländsk, f. 1587, f  1629:

Lutspelare, oljemålning. N. M. nr 1487.
Ung, drickande qvinna, oljemålning, sign. H. T. Brugghen. 

N. M. nr 1488.
De tre sistnämnda inköpta ur tafvelgalleriet på Finspong.

» Kulle, J., svensk, f. 1838:
Linskäktning, oljeskiss. Förr. nr 157.

B . Gåfvor.

Febr. 8. A f framlidne v. häradshöfd. C. Dahlgren enligt testamente: 
En miniatyrsamling omfattande omkr. 4,300 nr i följande 

grupper:
A. Målningar i vattenfärg:

1. Porträtt 2,906 (?) nr.
2. Målningar med andra ämnen 467 nr.
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B. Målningar i olja:
1. Porträtt 512 nr.
2. Målningar med andra ämnen 122 nr.

C. Camaieu-målningar 60 nr.
D. Emaljmålningar 175 nr.
E. Silhuetter 66 nr.

Denna stora samling har under årets lopp ej hunnit att bear
betas mer än till en del. Dock äro alla grupperna med undantag 
af den största (A. 1.), porträtt i vattenfärg, fullständigt beskrifna. A f  
sistnämnda porträttgrupp voro vid årets slut förtecknade 382 nr. I 
detta arbete ha jemte ordinarie amanuensen Göthe deltagit e. o. 
amanuensen Folcker samt f. d. konsthandlaren herr W. Ph. Levertin.

Febr. 8. A f svensk-norske v. konsuln i Manchester S. Baerlein: 
Dietterlin, W.(?), tysk, f. 1550, f  1599:

En epitaiietafla: upptill Kristi uppståndelse, nedtill porträtt 
af donatorn och hans familj, oljemålning på furu, sign. W. D. 
(i monogram) ijd 8 .
Enligt inskrift stiftad 1568 af borgmästaren i Gmunden till minne 

af hans båda döttrar Franziska och Elisabeth. Förr. nr 146. Afsedd 
för Gripsholm.

April 5. A f framlidne grosshandlaren R. C. och fru M. E. Berggren 
enligt testamente:

van Vogelaer, K., flamsk, f. 1653, f  1695:
Törnrosor, oljemålning, sign. C ar el de Vogelaer. Roma. 

N. M. nr 1477.
Nejlikor, oljemålning, motstycke till föregående. N. M. nr

1478.
» Wijck, Th., holländsk, f. 1616, 7 1677:

Helgon, oljemålning. N. M. nr. 1479.
» Hilleström, P., d. ä., svensk, f. 1732, f  1816:

Den unge slöjdaren, oljemålning. Förr. nr 147.
Tecknare, oljemålning, sign. Hilleström , motstycke till före

gående. Förr. nr 148.
» Allegri, A., kallad Correggio, italiensk, f. 1494, f  1534:

Modern kopia efter original i National Gallery i London. 
Amor undervisas, oljemålning. Förr. nr 149.
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April 5. Angelis, P., flamsk, f. 1685, f  1734:
Skulptör-atelier, oljemålning, sign. P. Angelles f  17 16 . N. 

M. nr 1480.
» van Balen, Jan, flamsk, f. 16 11, f  1654, son och lärjunge till 

Plendrik:
Nymfer, satyrer och amoriner, oljemålning, sign. J .  Bale. 

Förr. nr 150.
» Molenaer, J. M., holländsk, f. omkr. 1610, f  1668:

Lek i bondstugan, oljemålning, sign. J .  Molenaer. Förr. 
nr 15 1.

» van Ostade, A., holländsk, f. 1610, f  1685; i hans art:
I bondstugan, oljemålning. Förr. nr 152.

s> Blackstadius, J. Z., svensk, f. 1816:
Bondflickor, som lyssna till strömkarlens spel, oljemålning, 

sign. J .  Z. Blackstadius 1860. Förr. nr 153.
» Andersson, N., svensk, f. 1817, -p 1865:

Skogslandskap med herdegosse och boskap, oljemålning, 
sign. N. Ande7'sson 1856. N. M. nr 1481.

» Virgin, A. J. G., svensk, f. 1831, f  1875:
Porträtt af grosshandlaren R. C. Berggren och hans fru, f. 

Wickberg, oljemålning. Förr. nr 154.

Maj 10. A f desamma:
Cederholm, A. F., svensk, f. 1780, f  1828:

Parti af Kungsträdgården i Stockholm, gouache-målning, 
sign. A. F . Cederholm p in x  1805. N. M. Bih. nr 236.

» Okänd svensk målare, omkr. 1750 (L. Pasch d. ä .?):
Porträtt af Gustaf III såsom barn, oljemålning. Förr. 

nr 155.
» Okänd nederländsk mästare i 1600-talets senare hälft. Kopia(?): 

Stilleben, oljemålning. Förr. nr 156.

Juni 7. A f dödsboet efter generalskan A. B. af Kleen, f. Ehrenborg: 
Porträtt af konung Carl X V , miniatyrmålning, sign. A. B. 

a f  Kleen 1869 . N. M. Bih. nr 237.
Porträtt af drottning Lovisa, den förres gemål, miniatyr

målning, sign. A. B. a f  Kleen f  Ehrenborg 1872. Motstycke 
till föreg. N. M. Bih. nr 238.
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Sept. 13. A f fröken H. Lefrén enligt testamente:
Lindegren, Amalia, svensk, f. 1814, f  1891:

Porträtt i brb. af general J. P. Lefrén, oljemålning, sign. 
Am. Lindegren 1860. Förr. nr 158.

Okt. 1 1 .  A f framl. generalkonsuln C. Benedicks och hans aflidna 
maka fru Emma Benedicks enligt testamente:

Eckersberg, J. F., norsk, f. 1822, f  1870:
Brudfärd på Hardangerfjorden, oljemålning, sign. J .  F . 

Eckersberg 1865 Christiania. N. M. nr 1489.
» i i , Verboeckhoven, E. J., belgisk, f. 1799, f  1881:

Hvilande får i ett landskap, oljemålning, sign. Eugène Ver
boeckhoven f .  18 7 1. N. M. nr' 1490.

Dec. 6. A f fröken C. Fornell genom f. d. marindirektör O. Toll: 
Lafrensen, N., d. y.(?), svensk, f. 1737, f  1807:

Porträtt af fru A. Ch. Schröderheim, f. von Stapelmohr, 
miniatyrmålning. N. M. Bih. nr 239.

De till Holterman-Wahrendorffska samlingen hörande och hit
tills i galleriet spridda taflorna ha sammanförts i två af de små ka
binetten vid sidan om franska salen, och en inskriftstafla der uppsatts. 
Man har dermed tillmötesgått en af testators efterlefvande framstäld 
och redan af honom sjelf i testamentet antydd önskan. Afven i den 
äldre svenska afdelningen har en del omflyttningar gjorts, gående ut 
på att strängare sammanhålla särskilda historiska grupper i särskilda 
rum. I det s. k. Ehrenstrahlska rummet ha sålunda inflyttats de på 
senare åren forvärfvade arbetena af D. Richter, M. Mijtens d. ä., L. 
von Breda och andra den karolinska tidens artister, under det att de 
mestadels små svenska och danska fursteporträtten från Vasatiden 
inflyttats i angränsande nordöstliga kabinett. I det innersta s. k. 
Gustavianska rummet ha uppsatts nyförvärfvade dukar af L. Pasch 
d. y. och P. Krafft d. ä., under det att i det tillgränsande åttasidiga 
kabinettet samlats alla arbeten galleriet eger af E. Martin och C. F. 
von Breda. Det förra rummet har derigenom blifvit samlingsplatsen 
för hvacl man kan kalla 1700-talets franska skola, den dominerande 
i vårt land, under det att det senare upptages af den lilla grupp af 
målare, som hufvudsakligen gjort sin skola i England.

A f den Dahlgrenska miniatyrsamlingen ha omkring 1,000 af de 
värdefullare numren under större delen af året varit provisoriskt ex
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ponerade uti gravyrsalen, i midtpartiets fristående skåp. Den åter
stående delen af den nummerstarka samlingen har börjat öfverflyttas 
gruppvis uti tvenne för ändamålet inköpta skåp, som fått sin plats 
uti pastellrummets fönsternischer.

Uti de två nyinredda gallerierna på museivinden ha de till mål- 
ningssamlingens förråd hörande taflorna anordnats (af Looström), 
dels (de bättre) hängande på väggarna, dels (de mindre värdefulla) 
uppstälda uti enkom förfärdigade hyllfack.

De till denna afdelning hörande nyförvärfvade föremålen ha blifvit 
införda i vederbörande accessionskatalog. Dock har ej den Dahlgrenska 
miniatyrsamlingen införts i pastell- och aqvarellinventariets löpande 
nummerserie. Då den med sina mer än 4,000 nummer är ojemförligt 
talrikare än musei egen hittillsvarande samling af samma slag, samt 
densamma ännu ej hunnit att hel och hållen genomgås och beskrifvas, 
har det ansetts lämpligt, åtminstone tillsvidare, att upptaga den under 
egen nummerserie.

Utaf tafvelförrådets innehåll har ett antal af 80 målningar för
tecknats och beskrifvits af e. o. amanuensen Wåhlin.

Följande målningar ha restaurerats genom tafvelrestauratören 
A. Malmgren:

C. T. Billing: Utsigt vid Vierwaldstädtersjön. C XV’ nr 31.
G. U. Troili: Damporträtt. N. M. nr 1475.

Ett femtiotal porträtt i Gripsholmssamlingen har genom samme 
konstnär undergått en lätt rengöring.

A f målningar, hvilkas restaurering blifvit förut besluten (jfr årsb. 
1893, 1894), qvarstå i oafslutadt skick 13, hvaraf 6 tillhörande Grips
holmssamlingen (nr 4, 86, m ,  167, 1100, 110 1) samt 7 förrådet (nr 
39, 73—78), de senare ur Mälsåkerssamlingen. Anmärkas bör, att 
restaurations-ateliern på musei-vinden, på grund af de derstädes på
gående inredningsarbetena, varit oanvändbar under större delen af 
den ljusare årstiden.

Restaurering har under året blifvit besluten af:
Porträtt af E. Benzelius d. y. Grh. 1006.

» » H. Benzelius. Grh. 1007.
» » J. Ihre. Grh. 1037.
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Handteckningssam lingens (Upmark) tillväxt utgör 142 num
mer. A f  dessa ha 72 erhållits såsom gåfva, 70 förvärfvats genom 
köp för 91 kronor 10 öre.

A. Köp.
Febr. 8. Atelierscen, kritteckning af W. Féron.
April 5. Broderimönster, 29 nr, af F. Boije af Gennäs.
Juni 7. Blomsterspådom, blyerts af A. Kulle.
Nov. 1. Arkitekturförslag, 2 nr, aqvareller af S. Enander.

» Utsigter, arkitekturmotiv, folkdrägter m. m. från Ryssland, 26 
nr, hvaribland ett album med 81 blad, tecknade af K. P. 
Mazér.

» Djur, landskap, 2 nr, blyerts och aqvarell af W. Engström.
» Landskap, 3 nr, blyerts, oljeskisser af J. Säfvenbom.

Dec. 6. Spanska zigenare, blyerts af A. L. Zorn.
» Undervisning, pennteckning tillskrifven G. E. Schröder.
» Urställ m. m., 4 nr, tillskrifna El. Martin.

B . G àfvoi\
Sept. 13. A f  framl. fröken H. Lefrén enligt testamente:

Fantasilandskap, 60 nr, pennteckningar af general J. P. Lefrén. 
Nov. 1. A f  redaktör O. Granberg:

Sjelfporträtt, Utsigt af Gustaf Adolfs torg, Julbild, 3 nr, 
teckningar af C. Hedelin.

Dec. 6. A f d:r W. Bergsten, Norrköping:
Bibliska och historiska kompositioner, 9 nr, af François 

Verdier.
A f dessa ha till den egentliga handteckningssamlingen öfver- 

förts 107 nr och till samlingen af arkitektur- och konstslöjdritningar 

35 nr.
Under året tillkomna blad hafva förtecknats i vederbörande 

accessionskatalog. Ofver en del af den år 1875 förvärfvade sam
lingen af handteckningar, som tillhört J. T. Sergel, och hvilken hit
tills varit endast summariskt förtecknad, har upprättats en utförlig 
beskrifvande fast katalog, omfattande nr 1558--1957 eller tillsammans 
300 blad (Upmark). Likaså har en beskrifvande fast katalog börjat 
upprättas öfver statens äldre samling af arkitekturritningar, hittills 
endast summariskt förtecknade, hvarvid bladen 1— 186 blifvit genom
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gångna (Upmark). Amanuensen Wåhlin har fortsatt förtecknandet på 
lösa sedlar af den stora samlingen af El. Martins teckningar. Den 
år 1892 uprättade sedelkatalogen öfver C. J. Billmarks år 1872 in
köpta arbeten, omfattande 594 nr, har omskrifvits i fast katalog såsom 
bilaga till accessionskatalogen.

G ravyrsam lingen (Upmark, Folcker) har ökats med 790 nr, 
hvaraf genom köp 200 nr för ett sammanlagdt belopp af kr. 1,754: 55, 
öfriga såsom gåfvor eller kontraktsenligt öfverlemnade. På afdelningen 
gravyrer (koppartryck, träsnitt) komma 261 nr, på litografi 77 nr, på 
fotomekaniska af bildningar 452 nr.

A. Köp.

Jan. 11. Fratelli, Alinari: Raccolta de disegni nella R. Galleria degli 
Uffizi. Serie V —VI forts. Ljustr.

» Vidal: »La leçon interrompue», gravyr efter Nie. Lafrensen.
» Cathelin, L. J . : Jo. Terray, gravyr efter Alex. Roslin.
» Kullberg, A .: Teckningar till Anna Maria Lenngrens skalde

försök. Litogr. 1855.
Febr. 8. Die Graphischen Künste. Årg. XVII.
Mars 8. Fratelli, Alinari: Raccolta etc. Serie VII. Ljustr.

» Aldre svenska litografier 14 nr.
» Porträttgalleri af framstående svenska män och qvinnor utgifvet 

af P. B. Eklund. 238 st. litogr.
April 5. Tallberg, A xel: Etsningar, 10 nr.
Maj 10. Delignon, J. L . : »Les offres séduisantes», gravyr efter Nie. 

Lafrensen.
Juni 7. Klinger, Max.: »Frühlingstag», »Die Todteninsel», »Die Burg 

am Meer», »Sommertag», »Phantasia und Künstlerkind» efter 
Arnold Böcklin.

» Hägg, A. PL: Strandvägen i Visby. Etsning.
Sept. 13. En samling gravyrer (56) och litografier (4) af svenska 

konstnärer.
Okt. 11 . Söderlund, G.: Hertiginnan af Devonshire efter Josh.

Reynolds, Kejsarinnan Theodora efter B. Constant. Etsningar. 
» Lindström, C. J. : Karrikatyr. Etsning.
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Okt. i i .  Hägg, A. H.: Katedralen i Amiens. Etsning.
» En samling litografier efter P. Nordqvist, 48 st.
» v. Ostade, A .: Atelierscen. Etsning.

Nov. 1. Ehrensvärd, C. A .: Resa till Italien 1780—8 1—82. 38 nr
etsn. jemte litografier af Löwstädt, Wahlbom o. a., 8 nr.

» Billmark, C. J.: Panorama de Stockholm. Litogr.
Dec. 6. Klinger, Max: Brahmsphantasie (21 st. etsningar och lito

grafier).
» Gravyrer till C. G. Tessins Faunillane efter Fr. Boucher. A f 

Chedel, 10 nr.
» En samling graverade porträtt* hufvudsakligen af franska sko

lan. 28 nr.
» »Duell på knif» af svensk gravör på 1800-talets början.

B . G åfvor.

Jan. 11 . A f  Nordiska museet genom d:r A  Hazelius:
M. Oldenburg. Träsniderimönster i allmogestil.

» A f professor G. Saloman:
Fotografi efter en oljemålning »E11 ny modell».

Mars 8. A f bibliotekarien E. H. Segersteen, Linköping:
Fotografier, 2 nr, efter porträtt af Sergel, Hilleström.

» A f Generalstabens litografiska anstalt:
Nationalmusei konstskatter. Häft. I (med forts. II, III) Ljustr.

April 5. A f bibliotekarien E. H. Segersteen:
Fotografier efter äldre målningar 4 st.

Maj 10. Genom testamente af grossh. R. G. Berggren:
4 st. gravyrer af franska och engelska konstnärer på 1700-talet.

Juni 7. A f kamreraren C. V. Holter:
En samling äldre engelska gravyrer, karrikatyrer, 7 blad.

Sept. 13. A f fröken A. Börjesson:
En samling fotografier efter arbeten af Alex. Carlson, 20 blad.

» A f bibliotekarien E. Tegner:
Porträtt af professor M. W. Odenius, fotogravyr.

» A f  amanuensen C. H. Palm:
2 porträtter i fotogravyr.

» A f  herr A. Ulrich:
I porträtt i fotogravyr.
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Okt. 11 . A f artisten Carl Larsson:
Renässans, Rococo, Nutidskonst, etsning af gifvaren.

» 1 1 .  A f bokhandl. J. G. Jansson:
3 st. äldre gravyrer, i litogr.

Nov. 1. A f redaktör O. Granberg:
En samling porträtter samt reproduktioner af konstverk, 

träsnitt 107 och autotypi 250.
Dec. 6. A f arkitekt Agi Lindegren:

En samling etsningar af gifvaren, 18 st.
» 6. A f herr Alfons Spåre:

1 fotografi efter porträtt från 1500-talet, oljemålning.
Dessutom har från boksaml. öfverförts »Mörnerska konterfej» 

Ljustr.

C. Kontrakts enligt dfverlemnade fotografier efter konstverk i 
statens samlingar.

A f Generalstabens litografiska anstalt, 65 st.
A f fotogr. C. F. Lindbergs eftertr., 90 st.
A f fotogr. Wolfenstein, 9 st.
Arets accession af gravyrer har katalogiserats. Den af G. Lamm 

skänkta samlingen af moderna svenska etsningar har samordnats med 
museets förutvarande samling (Folcker).

Konstslöjdafdelningen (Looström). Tillökningen under året 
har, såsom redan nämnts, varit högst betydlig. Den utgör nämligen 
icke mindre än 17 10  nr, af hvilka 133 förvärfvats genom köp för ett 
sammanlagdt belopp af 3,012 kr. och 1577 erhållits såsom gåfva. 
Sedan nämnden efter förslag af amanuensen vid afdelningen beslutat 
att ur den af v. häradshöfding Carl Dahlgren skänkta samlingen af 
dosor afsöndra ett antal af 130 st., hvilka icke egde något värde för 
samlingen och derför tills vidare förvaras i förrådet, fördelar sig till
växten inom de olika grupperna sålunda:
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Vid 1894 
års slut

• Tillväxt
1895 Summa

Keramiska föremål............................ 4,765 75 4,840
Glas .................................................... 638 V 655
Emalj.................................................... 149 426 575
Guld och silfver...................... ......... 394 59 453
Ur ................................ ....................... 43 433 476
Oädla metaller.................................... 844 7i 915
Möbler............................... ................. 600 9 609
Elfenben .... ................. ....................... 93 63 156
Sten ..................................................... 166 83 249
Textil konst ....................................... 875 62 937
Diverse (incl. bokband) ................... 29 7 ' 282 579

Summa 8,864 1,580 10,444

A. Köp.
April 5. Statyett i färger, Mariebergsporslin.
Maj 10. Dosa af elfenben med miniatyrporträtt af Sparrgren.
Juni 7, En samling porslin (10 nr) af den Kongl. Danske Porcelaine- 

fabriks nyaste tillverkningar.
» Ensaml. kakel och fajansplattor från Ryssland och Centralasien, 19111*.
» Niellerad silfverplatta med Kristus på korset. Rysk, 1700-talet.
» Skrin klädt med pergament, rikt graveradt, i färger. 1600-talet.
» Gyllenläder, 28 bitar.

Sept. 13. Luktflaska af guld, med flodgudar m. m. i drifvet arbete, 
utfördt af stockholmsguldsmeden Fredrik Bergs, 1700-talets midt. 
I originaletui.

» Luktflaska af rubinglas med guldhuf, hvarå Gustaf III:s krönta 
namnchiffer. I originaletui.

» Bokband af kalfskinn med rika guldpressningar. 1600-talets 
senare del.

» Spegellampetter, två, med förgylda ramar i rikt snidadt trä och 
glas, hvarå inslipade blommor. Rococo. 1700-talets midt.

Okt. 11 . Spegel i ram af elfenben med inläggningar i skoldpadd.
1600-talets förra del.

» Samling (62 st.) japanska tygprof.
» Fat af fajans, 2 st. moderna, från de Morgans fabrik i London.
» Parasollskaft af snidadt elfenben. Kina 1700-talet.

Nov. 1. Pokal af glas med lock af d:o prydda med Ulrika Eleonoras 
och Carl XI:s namnchiffer. Svensk, 1600-talets slut.
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B . Gäfvor.

Jan. 11 . A f grosshandlaren A. Jäderlund:
Rumsdekoration, bestående af fyra mindre väggmålningar 

samt tretton pilasterstycken i olja på väf. Svenskt arbete 1750—60 
talet. Har varit uppsatt i huset nr 1 Österlånggatan i Stockholm.

Febr. 8. A f framl. v. häradshöfdingen Carl Dahlgren genom testa
mente af den 6 febr. 1893. En samling ur (431 nr) och dosor 
(1103 nr) i olika material.

» 8. A f med. d:r Karl Malmsten:
Kakel, 2, af fajans, hvarå nordstjernan under kunglig krona, 

i blå camaieu. 1700-talets senare del.

Mars 8. A f direktör J. H. Kjellgren, Reymyre:
Samling (15 nr) prof af Reymyre glasbruks senaste tillverk

ningar.

April 5. A f framl. grosshandlaren Robert Constantin Berggren och 
hans äfvenledes framlidna maka Maria Eleonora, f. Wickberg. 
enl. testamente:

Grupp i elfenben: Nedtagftingen från korset. Sydtyskt arbete 
omkr. 1630-talet.

Krucifix af bernsten och elfenben, 1600-talet.
Romersk mosaik: Blomkorg med foglar.

» A f bankiren C. G. Cervin:
Skåp af ek i tidig renässansstil. Holländskt (nordtyskt?) 

arbete, 1500-talet. Enligt af gifvaren uttryckt önskan uppstäldt 
i ett af de nyinredda rummen å Gripsholms slott.

Maj 10. A f generalkonsul Simon Sachs:
Kakel, 6 st. svenska, 1700-talet.

Juni 7. Från framlidne v. häradshöfding Dahlgrens sterbhus genom 
boets utredningsman rådman G. Brissman:

Bordsur af ciselerad och förgyld metall, sign. Poletnich a 
Paris.

» A f enkefru Cadier genom d:r Karl Malmsten:
Kakelugn af fajans. Svensk tillverkning 1700-talet.

Sept. 13. A f framlidne fabrikören A. W. Lundin enligt testamente 
af den 20 Okt. 1893.

Sekretär med rika inläggningar och bronsbeslag. 1700-talet.
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Toalettbyråar, 2 st. af mahogny med messingslister och galler
verk. 1700-talets slut.

Bordsur af förgyld brons, sign. Cronier, Paris.
Ljusstakar, 2 st. af brons med Wedgwood-medaljonger.

• Dryckeskanna af silfver.
Spegel med beslag af förgyld brons. Modern.

Sept. 13. A f fröken M. Tellop, genom fröken C. Ehrenstam:
Brosch af silfver med infattad miniatyrmålning af Bossi, 

framställande ett qvinnoöga (den 16-åriga fröken Marianne Pollet). 

Okt. 11 . A f e. o. amanuensen F. R. Martin:
Väggbeklädnad (pilaster) af glaserad lera. Modern rysk.

» A f löjtnant A. F. B. v. Schinckel:
Tallrik af fajans med familjen Transkölds vapen. Rörstrand, 

1700-talets midt.

Dec. 6. A f bankiren Carl Cervin d. y. (med uttryckt önskan, att 
gåfvan måtte förvaras å Gripsholms slott):

Kista af rikt snidadt trä med danska familjerna Ahlefeldts 
och Rantzaus vapen. Danskt -eller tyskt arbete från omkring år 
1600 (1601?)

Kakel, glaseradt, blått och grönt.

» A f framl. svensk-norske generalkonsuln i Alger J. A. Nordström: 
12 nr ornaméntala gipsgjutningar efter väggfyllnader, tak

lister m. m. i moriska palats i Alger. Dessa 12 nr hafva inför- 
lifvats med den ornaméntala gipsafgjutningssamlingen, som der- 
med uppgår till 793 nr.

Den stora tillväxten i de olika grupperna härleder sig i främsta 
rummet från den Dahlgrenska dossamlingen. Med afdrag af de ofvan- 
nämnda utgallrade dosorna fördelar sig denna samling på följande 
material: guld 2, silfver 53, oädla metaller 69, emalj på koppar 426, 
porslin 31, perlemor 32, sköldpadd 57, elfenben 60, sten Sr, samt 
diverse (trä, papp, horn, läder, massa m. m.) 162. Äfven af ursam
lingen torde en gallring blifva nödvändig. Ett förslag härtill, upp- 
rättadt af amanuensen vid afdelningen, föreligger, ehuru det ännu ej 
varit föremål för nämndens pröfning. I sammanhang härmed må 
nämnas, att äfven ur den af Dahlgren testamenterade miniatyrsam
lingen ett flertal föremål i porslin, mosaik och glas torde komma att
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med konstslöjdafdelningen införlifvas. Något bestämdt förslag i detta 
hänseende har ännu ej kunnat framläggas.

A f de öfriga gåfvorna under året må här framhållas de af ban
kiren Cervin och fabrikör Lundin i testamente skänkta möblerna, 
af hvilka senare i synnerhet sekretären i stil Louis X V I är ett prakt
arbete af största värde. Särskild uppmärksamhet förtjenar också den 
af grosshandlare R. Berggren testamenterade gruppen af elfenben, 
framställande nedtagandet från korset, som förut varit uppstäld i 
Lofö kyrka invid Drottningholm. Den är sannolikt ett sydtyskt arbete 
från 1600-talets förra del; sjelfva silfverarbetet är försedt med H. L. 
Kienleins i Ulm smedsstämpel. Han dog år 1635.

Den stora tillväxten har gjort, att endast en del af de under 
året med samlingarna införlifvade numren blifvit införd i inventarierna, 
nämligen samlingen af dosor (973 nr) och 273 ur, hvilka samtliga efter 
en välbehöflig rengöring, som för föremål af guld och silfver ombe
sörjdes af juvelerarefirman Torsk i Stockholm, granskades, förtecknades, 
beskrefvos och åsattes vederbörliga inventariinummer, sedan de för 
musei räkning af amanuensen vid konstslöjdafdelningen emottagits i 
sterbhuset, der de summariskt förtecknades. Detta senare arbete på
gick under hela januari och förra delen af februari månad, då sam
lingarna öfverflyttades. Till följd af deras omfång kunde plats ej 
beredas dem i konstslöjdafdelningen, utan utstäldes de från och med 
den 20 april i öfre våningens franska målningssal, der de inordnades 
i ett skåp, tre större fönstermontrer och sju glaslådor. Först i början 
af innevarande år ha de sammanförts med konstslöjdafdelningens Öfriga 
samlingar.

Det stora antalet depositioner har nödvändiggjort en del om
flyttningar i samlingarna, hvarvid ytterligare ett. antal moderna ke- 
ramiska arbeten i brist på utrymme måst undanställas.

Såsom redan förut flerfaldiga gånger framhållits, har bristen på 
utrymme, särskildt i konstslöjdafdelningen, under de senare åren visat 
sig mycket känbar. Tillväxten under senast gångna år har kommit 
detta missförhållande att ännu skarpare framträda. De för afdelningen 
upplåtna lokalerna äro, liksom i dem varande utställningsskåp och 
montrer, nu så fylda, att de ej gerna kunna emottaga någon tillökning 
af föremål. En blick pä den keramiska samlingen visar detta likaväl 
som samlingen af glas och oädla metaller. Möbelkabinetten äro redan
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för länge sedan för få och för små för alla de möbler, som numera 
tillhöra samlingen, hvaraf följden också blifvit, att de båda kabinett, 
som inrymma rococotidens samt det gustavianska tidehvarfvets möbler, 
mera förtjena namnen möbelmagasin, än de lämpa sig att gifva en 
bild af de respektive stilperiodernas smak och yrkesskicklighet, hvilket 
dock borde vara deras uppgift. Också hafva de från A. W. Lundins 
sterbhus öfverlemnade möblerna, hvilka tillhöra sistnämnda tidehvarf, 
icke kunnat få plats derstädes, utan måst uppställas i den stora möbel
salen, der de förrycka samlingens systematiska anordning ur krono
logisk synpunkt. Och dock hafva flere specialsamlingar magasinerats 
för att lemna plats för annat, såsom t. ex. hela den till inemot 
1000 nr uppgående textila samlingen, de kinesiska och japanska lack
arbetena, moderna porsliner och fajanser, en del af emaljsamlingen 
o. s. v. Trängseln blir så mycket känbarare, som antalet personer, 
hvilka för fackstudier begagna konstslöjdafdelningen, högst väsentligt 
stigit under de senare åren. Så utgjorde antalet studiebesök under 
treårsperioden 1886—88, den första, för hvilken siffror i detta afseende 
föreligga, 539, åt hvilka inalles 6 11 föremål tillhandahöllos, under 
treårsperioden 1889—91 äro motsvarande siffror 743 och 960 samt 
under perioden 1892—94 resp. 1368 och 1495.

I betraktande af allt detta har af intendenten förslag utarbetats 
i syftning att åt konstslöjdafdelningen bereda ökadt utrymme.

Boksam lingen (Göthe). Hela tillökningen för året utgör 283 
nr, hvaraf tidskrifter 155, allmän konsthistoria 34, arkitektur 1, skulp
tur 1, måleri ix, gravyrkännedom 8, kataloger och diverse 70, konst
slöjd 3.

Samlingen har fått emottaga gåfvor af följande personer och 
institutioner:

I-I. M. Konungen (det dyrbara verket Gravure sur métal et sur 
bois af W. L. Schreiber), kabinettskammarherren F. v. Dardel, d:r 
C. Jörgensen, öfverstekammarherren grefve A. F. Wachtmeister, d:r 
J. Kruse, konsthandlarne H. Bukowski och J. M. Heberle, National- 
galleriet i Kristiania, museerna i Trondhjem och Bergen, Östergöt
lands museum, Göteborgs museum, muséet i Rapperswyl (genom H. 
Bukowski), muséet i Cincinnati, Riksarkivet, Kgl. biblioteket, Utrikes
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departementet, Stockholms stadsfullmäktige, Akademien för de fria 
konsterna, Svenska slöjdföreningen.

Samtliga dessa arbeten ha blifvit införda i vederbörande acces- 
sionskatalog.

Sam lingarna å de kungl. slotten. Drottningholm. Be- 
skrifvande katalog, affattad på lösa lappar, har af amanuensen Loo- 
ström utarbetats och utskrifvits öfver 125 till samlingen hörande 
målningar, behandlande historiska eller genreartade ämnen, landskap, 
sjöstycken o. d. Öfver 108 nr till samlingen hörande porträtt har 
beskrifvande konceptkatalog upprättats af e. o. amanuensen Folcker.

Rosersberg. Flertalet af här förvarade målningar har efter en 
reparation af det rum, biljardsalen, i hvilket de äro uppsatta, under
gått en omplacering.

Gripsholm . De under år 1892, 93 påbörjade restaureringsarbe- 
tena ha under år 1895 åter upptagits och fortgått med kraft. De tre 
återstående fjerdedelarna af yttertaket öfver det egentliga slottet äro 
omlagda, så att detta nu öfverallt har samma höjd, med fall åt två 
sidor. Det prydes både utåt och inåt borggården med kupor, rösten, 
höga skorstenar och flöjlar. A  inre borggården har den gamla, som 
fogstruket tegel målade putsen borttagits, hvarvid rätt väl bibehållna 
lemningar af den äldre väggdekorationen kommit i dagen. Denna 
har sedermera lagts till grund för den nya dekoreringen. Väggarna 
äro nu öfverdragna med ljus puts, på hvilken fönsterinfattningar blifvit 
uppdragna i rödbrun färg i form af pilastrar med understycken och 
krön, allt efter de gamla, delvis ännu synliga mönstren. I det inre 
hörnet af borggården har uppförts ett s. k. karnap af snidad ek, af 
samma mått, som den lilla tornlika byggnad, som nedtogs på Gustaf 
III.s tid. Under denna utbyggnad leder numera liksom i forna tider 
en fritrappa direkt från gården upp i det nedre förmaket. Dessa 
arbeten ha bekostats af slottets medel.

I det inre ha i nedre våningen nyssnämnda rum jemte den innan
för belägna, förut s. k. franska salen blifvit ordnade. Medel härtill 
ha lemnats af Gripsholmsföreningen samt genom denna särskildt af 
fru Anna Wallenberg, f. v. Sydow, hvarjemte bankiren C. G. Cervin 
bekostat det här inlagda golfvet af glaseradt tegel (s. k. astrak) efter 
gamla svenska mönster. Densamme har också för dekorering af ett
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af rummen i samma räcka skänkt ett dyrbart snidadt ekskåp från 
1500-talet (jfr sid. 17). Hela denna del af våningen från Teatertornet 
förbi Fängelsetornet till Griptornet befinner sig nu i nästan färdigt 
skick. I öfre våningen har gången utanför drottningens rum mellan 
öfre förmaket och rikssalen blifvit ordnad i sammanhang med upp
förandet af det nyssnämnda karnapet, livars öfre del numera liksom 
fordom bildar ett litet, med den öfriga våningen sammanhängande 
kabinett. Gångens fönster ha härvid blifvit utvidgade. I rikssalen 
har en trongrupp med takhimmel och bordduk anordnats, hvarjemte 
rummet försetts med möbler, allt med af H. M. Konungen anvisade 
medel. En plafond från Vasatiden af snickeriarbete med målning, som 
påträffats ofvan en af de nuvarande plafonderna i prinsessvåningen, 
mellan denna och den ofvanför befintliga trossbottnen, har nedtagits 
för att framdeles uppsättas på annat ställe. Genom tredje våningen 
ha, i samband med borggårdsväggens förhöjning och vattentakets om
byggnad, brandmurar med jerndörrar uppförts mellan de olika afdel- 
ningarna, samt vaktgången fortsatts å ömse sidor om den under 1893 
ordnade delen, alltså från Fängelsetornet till Teatertornet åt ena sidan 
samt ät den andra från Griptornet till Vasatornet. De här förut be
fintliga små rummen ha i följd häraf förlagts åt gårdsidan, der de nu 
bilda tvenne smärre grupper eller våningar, dekorerade i gustaviansk 
stil med begagnande till största delen af äldre befintligt material 
för väggbeklädnad, eldstäder och möblering. Rumsräckan emellan 
Teater- och Vasatornen med hertig Fredrik Adolfs våning och Gustaf 
III:s arbetsrum har deremot bibehållits i oforändradt skick. Den utan
för dessa åt gårdssidan befintliga gången, som genom takstolens för
ändring nu blifvit omkring dubbelt så bred som förr, kommer att 
lemna ett rikligt utrymme för en del af tafvelsamlingen.

Inom denna ha inga andra arbeten under året kunnat ega rum 
än några smärre omflyttningar. Katalogiseringsarbetet har deremot 
fortgått, och antalet å lösa sedlar fullständigt beskrifna målningar 
(Upmark) uppgick vid årets slut till 500.

A f vägledning för besökande har en ny upplaga utkommit, redi
gerad af e. o. amanuensen Folcker.
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Depositioner och flyttningar. A. Deponerade i National
museum :

a) Skulpturverk och m ålningar:
Jan. 11 . A f Kgl. vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien:

Ett antikt satyrhufvud af hvit marmor, funnet i Tunis 1849. 
April. A f grosshandlaren P. Fiirstenberg:

Arkadiskt landskap, oljemålning af Arnold Böcklin, ungdoms
arbete (dat. 1856). Återstäldt.

Sept. 13. A f H. M. Konungen:
Porträtt af densamme till häst, oljemålning af G. Arsenius. 

Återstäldt.
» A f e. o. amanuensen F. R. Martin:

24 flaskor samt 3 skålar af ofärgadt glas, funna i forngre- 
kiska grafvar utanför Kertsch på Krim.

Dec. A f artisten B. Hoppe:
Danske konungen Kristian III:s stamträd, oljemålning. Kopia 

af B. Hoppe efter originalet, ett 1500-tals arbete på Gripsholm 
Återstäldt.

b) Teckningar och g ra vy rer:
Febr. A f arkitekterna Boberg, Ringström och Wickman:

Ritningar till riksdags- och riksbankshus på Riddarholmen 
och Helgeandsholmen.

Juli. A f förvaltningsutskottet for 1897 års allmänna konst- och 
industriutställning i Stockholm:

Täflingsritningar till hufvudbyggnad för utställningen.
Sept A f hr A. H. Hägg:

Ett antal af densamme utförda etsningar och litografier.
c) Konstsldjdförem ål:

Mars 8. A f Kgl. husgerådskammaren:
Väfd tapet. Briisselarbete från 1600-talet.

» A f fabrikör A. Beckman, Norrköping:
Skåp af mahogny. Kejsarstil.

Juni 7. A f Kgl. danska porslinsfabriken i Köpenhamn:
En samling (68 nr) af fabrikens nyaste tillverkningar. Ater- 

lemnad.
» A f konsthandlaren A. Mattsson:

Sekretär. Modernt arbete, gustaviansk stil. Äterlemnad.
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Juni 7. A f Stockholms glasmåleriaktiebolag:
Glasmålning, afsedd för Helsingborgs rådhus, framställande 

Magnus Stenbock och hans trupper. Aterlemnad.
Sept. 13. A f H. M. Konungen:

Skrin af drifvet och ciseleradt silfver med inneliggande guld
medalj och textad adress, öfverlemnad med anledning af högst
densammes officersjubileum. Aterlemnadt.

» A f  e. ö. amanuensen F. R. Martin:
Porslinspjeser, 9 nr, från Kgl. danska porslinsfabriken.

» A f ingeniör Jean Bolinder:
Bord af päronträ med skifva, hvari inläggningar i olika 

stenarter.
Bord af ebenholz med en i skifvan inlagd elfenbensplatta, 

hvarå: Tillkommelsen till domen, af Dirk Barentz, i gravyr.
Okt. 11 . A f e. o. amanuensen F. R. Martin:

En samling (120 nr) väggbeklädnader, fragment af glaserad 
lera, till större delen från Tamerlans graf i Samarkand. 1400-talet. 

Mandarindrägt af broderadt grönt siden. Kina.
Matta, persisk.
Guldplatta, emaljerad. Japan.
En samling smärre kinesiska och japanska konstslöjdföremål 

(5 askar, 17 »inros», 2 »netzke», 1 knif).
Dec. 6. A f samme:

En samling (125 nr) moderna fajansföremål från ryska 
Centralasien.

En samling (100 nr) föremål af metall från d:o.
» A f fröknarna Ingeborg och Heléne Holck:

Studier, 32 blad, i aqvarell efter hautelisse-väfnader och 
keramiska föremål i museer i London. Aterlemnade.
B. T ill Nationalmuseum  ha från andra samlingar flyttats:

a) Från Gripsholm för rengöring eller restaurering:
Porträtt af N. Keder. Grh. nr 996

» » E. Benzelius. » » 1006
» » H. Benzelius. » » 1007
» » J. Alströmer. » » 1032
» » J. Ihre. » » 1037
» » L. Benzelstjerna. » » 1045
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Porträtt af N. v. Rosenstein. Grh. nr 1045
» » G. G. Adlerbeth. » » 1589

b) Från Gripsholm för kopiering:
A. Pesne: Porträtt af Fredrik II af Preussen Grh. nr 1097.
A f dessa voro vid årets slut återsända porträtten af Keder, 

Alströmer, Benzelstjerna, Rosenstein och Adlerbeth.

C. Från  Nationalmuseum  ha flyttats:
a) Till Gripsholm:

De 20 målningar, som ur Gripsholmssamlingen lånats för Gustaf 
Adolfs-utställningen (jfr årsb. 1894).

Porträtt af Gustaf I, relief i ek, målad och forgyld. Grh. nr 
418 (jfr årsb. 1892).

b) Till Rosersberg:
Exteriör (1) och interiör (2) af förra Kgl. Museum: olja af 

P. Hilleström d. ä. (jfr årsb. 1894).
c) Till Upsala slott som deposition:

L. T. Billing: Utsigt vid Vierwaldstädtersjön. Oljemålning.
C. XV nr 31.

D. Från U lriksdal t ill Rosersberg:
L. Belanger: Landskap, oljem. C. XV nr 8.

A. O. Mörner: Utsigt af Pau. C. XV nr 152.
» Utsigt af Ponte Corvo. C. XV nr 153.

Från Rosersberg fö r  att flyttas till Gripsholm :
P. Hilleström d . ä . Scen u r  ett riddarspel. C. XV nr 93.

» En ryttare. C. XV nr 95.
» E11 ryttare. C. XV nr 96.

F rån  Rosersberg fö r  att flyttas till U lriksdal:
C. J. Bennet: Dalkulla. C. XV nr 14.
J. F. Eckersberg: Norskt landskap. C. XV nr 381.
K . G. J. G. Frich: Landskap. C. XV nr 383.

Personalen. Semester har åtnjutits af intendenten och de båda 
amanuenserna. Konservatorn professor Holm har åtnjutit tjenstledig- 
het under 5 veckor. Intendentens befattning har under 5 veckor uppe
hållits af amanuensen Göthe, under 1 vecka af amanuensen Looström, 
e. o. amanuenserna Folcker och Wåhlin ha haft förordnande som
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amanuenser under 8 och 6 veckor, hvarjemte den förre i 5 veckor 
uppehållit konservatorns åligganden. Tjenstledighet under 6 månader 
fr. o. m. den 1 December har beviljats sekreteraren, och bestridas 
sekreteraregöromålen under samma tid af e. o. amanuensen Wåhlin. 

Tillstånd har beviljats fil. d:r John Kruse att på prof tjenstgöra
1 gravyrsamlingen.

Amanuensen Göthe har af Kgl. akademien för de fria konsterna 
förordnats till lärare i konsthistoria. Amanuensen Looström har an
tagits till sekreterare i centralkomitén för allmänna konst- och industri
utställningen i Stockholm 1897, sekreteraren Ossbahr till sekreterare 
vid konstafdelningen i samma komité.

Tjensteresor. Intendenten har i tjensteärenden uppehållit sig 
vid Gripsholm 6 dagar, Drottningholm 2 dagar, Rosersberg 1 dag; 
amanuensen Göthe vid Drottningholm 1 dag, Rosersberg 2 dagar, 
Gripsholm 3 dagar; amanuensen Looström vid Ulriksdal 1 dag; e. o. 
amanuensen Folcker vid Gripsholm 8 dagar och vid Drottningholm
2 dagar.

U tgifna arbeten. Från Nationalmuseum ha under år 1895 
utgifvits:

Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1894. Under
dånig berättelse afgifven af Nationalmusei intendent, 28 sid., nr 18 
af Meddelanden från Nationalmuseum.

Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och brons samt 
modeller och skisser äfvensom gipsafgjutningar i Nationalmuseum. 
Bihang: Kort öfversigt öfver samlingarna af antika saker etc. samt af 
egyptiska fornsaker. Nionde upplagan. Red. af G. Göthe.

Gripsholms slott. En vägledning för besökande. Andra uppl. 
Med planer. Red. af E. G. Folcker.

Tjenstemän vid Nationalmuseum ha för öfrigt offentliggjort: 
Upmark, G., (Anmälan af) Svenska statens samling af väfda tapeter. 

Historik och beskrifvande förteckning af dr John Bottiger. — 
Nordisk Tidskrift 1895, sid. 575—581.

Göthe, G.f Tafvelsamlingen på Vanås, IX +  30, beskrifvande katalog, 
med 15 ljustryck.

----- , Texten till Nationalmusei konstskatter utförda i ljustryck vid
Generalstabens litografiska anstalt. 5 häften.
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Göthe, G., Ett besök på Gripsholm. (Svenska turistföreningens årsskrift 
1895. 16 sid. med 6 autotypier.)

Looström, L ., Studier i v. häradshöfding C. Dahlgrens till National
museum testamenterade samling af dosor och ur. (Meddelanden 
från Sv. slöjdföreningen 1895, sid. 2 1—43.)

----- , Den Kongl. danska porslinsfabriken i Köpenhamn. (Ord och
bild 1895, sid. 5 12 —517.)

----- , Årsberättelse afgifven på Kongl. akademiens för de fria kon
sterna högtidsdag den 30 Maj 1895.

----- , Konstakademien förr och nu. (Julstjernan 1895.)
Folcker, E , G., Om skyltar och skyltning (Sv. slöjdföreningens med

delanden 1895 med särtryck, sid. 44—65.)
----- , Gripsholms slott, en redogörelse för restaureringsarbetet (Tek

nisk tidskrift Dec. 1895, med särtryck.)
Ossbahr, C. A ., Das Fürstliche Zeughaus in Schwarzburg-Rudolstadt 

1895. 215 sid. 8:0. Med 256 illustrationer.
Densamme har under året redigerat Meddelanden från Svenska 

slöjdföreningen, n:r 23, samt Mönster för konstindustri och slöjd, 
årg. 22. Amanuensen. Wähl i 11 har- fortfarande redigerat tidskriften 
Ord och bild.

Förvaltningen. Museinämnden har haft 10 sammanträden 
samt deltagit i inköpsnämndens 1 och väggmålningsnämndens 2 sam
manträden.

Protokollen öfver förvaltningsärenden uppgå till 49.
Diariet upptager 344 inkomna ärenden, hvaraf 10 kgl. bref, 

beslut och remisser samt 6 skrifvelser från myndigheter i öfrigt.
Registraturet och kopieboken upptaga 59 utgående skrifvelser. 

Antalet utgående postförsändelser utgör 273.

Inredningsarbetena på museivinden ha fortgått genom Kgl. 
öfverintendentsembetets försorg och detta år omfattat det sydvestra 
galleriet med tillstötande hörnrum. Afven här ha inslagits små tegel- 
hvalf mellan jernbalkar, hvarefter väggar och tak målats, och de förra 
försetts med jernstänger för upphängning af t aflor. Det är således 
nu endast det nordöstra galleriet, som återstår i sitt äldre skick.
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Statens inköpsnämnd. Museinämnden hade till ledamöter 
utsett grosshandlaren Edw. Cederlund d. ä., landskapsmålaren A. Lind
man och d:r G. Göthe samt till suppleanter konsul L. Arosenius, 
direktör C. R. Lamm, kanslisekreteraren A. Wall, Kgl. akademien 
för de fria konsterna till ledamöter: v. professor A. Wahlberg, arti
sten Carl Larsson, professor J. Börjeson och till suppleanter artisten 
O. Björck, v. professor A. Lindberg, artisten A. Kulle.

Nämndens sammanträde egde rum den 9 April, och togos här
vid under ompröfning såväl de å Svenska konstnärernas förenings 
som å Konstnärsförbundets utställning befintliga arbeten. Det af 
Kgl. Maj:t sedermera godkända inköpsförslaget upptog följande 
konstverk:

Björck, O., Porträtt af prins Eugen, oljemålning;
Kreuger, N., Vår i Halland, tre pannåer, pennteckning och olje

målning ;
Nordström, K., Skymning, oljemålning;
Norstedt, Anna, f. Munthe, Stilleben, oljemålning;
Eriksson, Chr,, Bretagneska, bronsbyst.
Inköpssumman utgjorde 6,400 kronor. Till ett kommande år 

reserverades 1,225 kronor.

Vaggm ålningsfrågan. Sedan i Maj 1894 preliminärt aftal 
på grund af nåd. brefvet af den 2 Febr. s. å. träffats med konstnären 
Carl Larsson om utförande i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
prisbelönade skisser af kartonger till väggmålningar å det södra tre
delade fältet i nedre trapphuset i museibyggnaden, ha dessa kartonger 
af konstnären aflemnats och af den förstärkta nämnden vid samman
träden den 18 Sept och 5 Okt. för dess del godkänts. Genom nåd. 
bref den 15 Nov. har Kgl. Maj:t på förslag af nämnden sedermera 
faststält kartongerna, hvarefter kontrakt om målningarnas utförande 
»al fresco» blifvit med konstnären afslutadt. Den förstärkta nämnden 
har under året genom döden förlorat en af sina medlemmar, professor 
Viktor Rydberg, hvilken afled den 21 Sept.

Besöken ha å söcknedagarna visat en ökning från de närmast 
föregående åren, såsom framgår af nedanstående tablå:
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1895 1894 1893 1892 1891

Fridagar . ....... ..... ......32,775 30,258 28,369 30,886 36,002
Betalningsdagar .... .....  5,755 4,553 3,979 4,734 5,386
Frikort .................... .......  3,264 3,374 3,338 2,680 3,695

Summa 41,794 38,185 35,686 38,300 45,083

På de olika månaderna fördelas besöken sålunda:

Månad Fridagar Bet.-dagar Frikort S u m m a
Besök Inkomst

Januari...................... 3,417 448 564 4,429 224 —

Februari ................... 1,953 194 316 2,463 97 —

Mars .............. ........... 1,992 174 395 2,561 87 —

April.......................... 1,765 209 329 2,303 104 50
M aj............................. 1,803 262 221 2,286 131 —

Ju n i....................... . 3430 703 130 3,963 351 50
Ju l i ............................. 2,398 1,095 176 3,669 547 50
Augusti .................... 7458 1,398 155 8,711 699 —

September............ . 2,932 594 265 3,791 297 —

Oktober ........... ....... 2,692 318 239 3,249 159 —

November ................ 2 , 1 7 2 273 275 2,720 136 50
December ................ 1,363 87 199 1,649 43 5°

Summa 32,775 5,755 3,264 41,794 2,877 50

Största antalet besökande å fridag 9 A ug................................... 2,466
Minsta » » » 24 Dec...................................  63
Största » » å bet.-dag 10 A ug................ .................  259
Minsta » » » 27 Feb r.................................  3

Det höga besöksantalet den 9 och 10 Aug. stod i sammanhang 
med det då pågående skandinaviska skolmötet.

Söndagsbesöken utvisa enligt samma beräkning som hittills en 
summa af 120,000, hvarigenom totalantalet besökande i rundt tal 
uppgår till 161,000 mot 166,000 under närmast föregående år.

Studier och kopiering. Fritt tillträde till samlingarna har 
beviljats åt:

1895 1894 1893 1892 1891

Män..................................................... 121 139 106 95 13 1
Qvinnor ........................................... 166 180 159 138 150

Tillsammans 287 319 265 233 281
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Efter uppgifvet ändamål fördelas dessa sålunda:
Män Qvinnor Summa

Kopiering i konstafdelningen...... ......................... 39 63 102

Teckning i skulpturafdelningen ..........................  8 5 13
» » konstslöjdafdelningen..........................  34 62 96

Studier i allmänhet ....................... .......................  40 36 76
Tillsammans 121 166 287

Ständigt frikort innehades af 37 personer.

A f personer som erhållit denna tillåtelse äro:

M än Qvinnor Summa

Konstnärer, tecknare ...................... .......................  12 22 34
Lärjungar af konstakademien................................  IO 9 19

» » tekniska skolan........ .......................  46 75 121
» » enskilda konstnärer ..... ................  4 23 27

Yrkesidkare ...................... ............... ........................  33 15 48
Litteratörer och konstvänner................................  10 4 14
Öfriga ................................................ ........................  6 18 24

Tillsammans 121 166 287

A f under året kopierade målningar komma på 
Italiensk-spanska afdelningen 6 kopior efter 5 konstverk.
Nederländska » 11 » » IO »
Franska » 11 » » I I »
Norsk-danska » 2 E » » 14 »
Svenska (finskt) » 90 » » 50 »

Tillsammans 139 kopior efter 90 konstverk. 

Motsvarande siffror under 1894 utgjorde 166 och 104.

Bland kopierade målningar har
Arborelius, Insjö ......................................  nr 1472 återgifvits 10 gånger
Flodman, Strandparti .................. ..........  » 1409 » 9
Edelfelt, Viktor R yd b erg ............ .......... » 1458 » 5
Thaulow, Vinterlandskap ............ .......... » 1439 » 4
Jacobsen, S., » ............... .......... » 1269 » 4

I handtecknings- och gravyrsamlingen ha för studieändamål till
handahållits 601 nr (volymer, portföljer, enskilda blad) vid 318 studie
besök, hvartill komma för direkt kopiering. Motsvarande siffror för 
de närmast föregående åren äro 726 (1894), 442 C1 893)- Särskildt och
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härjemte bör påpekas det allt flitigare användandet af denna del af 
samlingarna för illustrationer, särskildt till arbeten af konst- och kultur
historiskt innehåll.

I konstslöjdafdelningen ha föremål tillhandahållits för studier 
och kopiering 486 gånger vid 447 studiebesök. Motsvarande siffror 
för de fyra närmast föregående åren äro 549 och 499(1894), 550 och 
525 (1893), 396 och 344 (1892) 250 och 210 (1891).

Studier ha idkats i samlingarna å Gripsholm och Drottningholm, 
hvarvid flere taflor blifvit kopierade i olja. Härjemte bör framhållas, 
att ett stort antal under året blifvit på beställning, äfven från utlandet, 
fotograferade, i allmänhet i afsigt att användas för illustrationer af 
historiska arbeten, tidskrifter och tidningar.

Ekonom i. Sammandrag af räkenskapen:

Behållning 
från 1894

Inkomster
1895 Summa

A. Allm änna medel.

Ordinarie statsanslag...

Öfriga statsanslag .....
Förevisningsmedel ......
Katalogmedel...............

Utgifter
1895

Behållning 
till 1896 Summa

2,025: 67

1,769 :29  

189: 72 

1,082: 32

48,750: —

4,040:44 

2,877:50 

1,308: 90

50 ,775 : 67

5,809= 73 

3,067: 22 

2,391: 22

5< W 3 : 30 

4,802: 94 

2,412: 80 

1,771: 20

(beh. 21: 28 
jåterl. 1: 09

1,606: 79 

654 :42  
620: 02

50,775:67 

5,809:73
3,067: 22 

2,391: 22

5,067: — 56,976:84 62,043: 84 59,740:24 2 ,303:60 62,043: S4
B . E n sk ild a  medel.

340,339: 14 20,000: 27 360,339: 41 J. S. Gieseckes donation 2 5 ,0 13 :18 335,326 :23 36 0,339 :4i
110,780: 13 47317: 47 i i 5 ,°97 : 60 J. H. Scharps donation... 8,155:83 10 6 ,94 1:77 115,097: 60

10,106: 12 406: 56 10,512: 68 J. Lamms prisfond ..... 7 :7 5 10 ,504:93 10,512: 68
10,219: 94 413: 1 1 10,633: 05 J. Lamms stipendiefond 7:75 10 ,625:30 10,633: 05

471,445-' 33 2 5 ,13 7 :4 1 496,582:74 3 3 , '8 4 :51 463,398: 23 496,582:74

Allm änna m edel. E11 uppkommen behållning å anslaget till 
brännmaterial å 637 kronor 4 öre har med Kgl. Maj:ts nådiga tillstånd 
den 31 Dec. 1895 fått disponeras för andra museiändamål. A f be
hållningen å anslaget till renhållning m. m. har återburits ett belopp 
af 1 krona 9 öre.

I inkomstposten öfriga statsanslag ingår ersättning för post
försändelser i tjensteärenden med 40 kr. 44 öre samt extra anslag 
till konstslöjdsamlingen med 4,000 kronor.
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Katalogmedlens tillökning utgöres af behållna inkomsten å för
säljning af
Katalog öfver Gustaf Adolfs-utställningen........... ..............  kr. 89: 07
Skulpturkatalogens 8:de uppl. (slutsåld)...........................  » 419: 44
Ofriga museipublikationer (festskrift m. m.) ....................  » 670: 39
Stora franska katalogen .............................    » 130: —

Summa kr. 1,308: 90
Enskilda medel.
1) J .  S. Gieseckes donation: Inkomsterna utgöras af:

hyresmedel................................................................................. kr. 19,000*. —
räntemedel o. d..............................................    » 1,000: 37

Tillsammans kr. 20,000: 37

Värdet af donationernas båda fastigheter upptages fortfarande till 
för Drottninggatan nr 59 kronor 275,000, för Holländaregatan nr 11  
kronor 35,000, tillsammans kronor 310,000. Den förra har blifvit för 
all framtid brandförsäkrad till värde af kronor 160,000.

Donationens skuld, som vid årets början utgjorde kr. 159,815: 59, 
har under året minskats med kr. 692: 21 samt utgjorde således vid 
årets slut kr. 159,123: 38.

Femårsfonden, som vid årets början utgjordes af 28,750 kronor, 
har genom inköp af konstverk enligt Kgl. brefvet den 31 December 
1894 minskats med 10,000 kronor, men ökats med 5,000 kronor och 
utgjorde alltså vid årets slut 23,750 kronor. Till inköp af konstverk 
ha användts 12,896 kronor 50 öre.

2) J .  H. Scharps donation:
Donationskapitalet 100,000 kronor är fortfarande med 4 % årlig 

ränta placera dt i J. S. Gieseckes donations fastigheter. För kartonger 
till väggmålningar m. m. har utbetalats ett belopp af kr. 8,106: 50.

3) Jacques Lamms pris- och stipendiefonder. Någon utdelning 
ur dessa har under året ej egt rum.

Stockholm i Mars 1896.

G U STA F UPMARK.
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